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Changelog 

05/09/2017 

Versão 3.2.003 – Compilação 014 

 

• Geral 

 Adicionado suporte à fatura de serviços multiempresas. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro / Equipamentos / Inclusão 

 Corrigido erro na inclusão de novos equipamentos em comodato para clientes. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro / Equipamentos / Complementos 

 Alterada validação de complementos obrigatórios para permitir o cadastro do valor 

zero. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro / IPS / Configurações avançadas 

 Corrigido erro de exibição do MAC das autenticações cadastradas em NAS virtuais. 

 

• Empresa / Parâmetros / Central do Assinante / Web 

 Corrigido erro que obriga o usuário a informar um Gateway de SMS. 

 

• Empresa / Parâmetros / Central do Assinante / Mobile / Parâmetros Gerais 

 Adicionado novo parâmetro: Habilitar esqueci minha senha? 

 

• Empresa / Parâmetros / Integrações / Gerencianet. 

 Corrigido erro na integração entre o RouterBox e o Gerencianet, que gerava um 

excesso excessivo de requisições. 

 

• Empresa / Parâmetros / Integrações / TIP 

 Alterado o tamanho máximo do campo Nap para 12 caracteres. 

 

• Empresa / Relatórios / Atendimentos / Pesquisas de Satisfação / Resultado 

 Corrigido erro na apresentação das respostas a partir do segundo nível. 

 

• Empresa / Sobre / Versão 

 Adicionada nova informação: número da compilação. 

 

• Financeiros / Cobrança Arquivos 

 Adicionado suporte ao envio do código verificar da agência para as remessas do banco 

Sicoob padrão CNAB 400. 

 

• Financeiro / Baixa Documentos 

 Adicionado campo Bandeira para pagamento com cartão de crédito/débito via 

máquina. 

 Alterado posicionamento dos campos referentes à forma de pagamento. 

 Alterado o nome do campo “Recebimento por cartão” para “Forma de pagamento”. 

 

• Financeiro / Cadastros / Convênios de Cartão 

 Adicionado suporte a taxas variáveis por bandeira e quantidade de parcelas. 
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• Financeiro / Contábil / Cadastros / Pré-Lançamentos 

 Corrigido erro onde não era mostrado o botão para inclusão de itens nos pré-

lançamentos, logo após a inclusão de um novo pré-lançamento. 

 

• Financeiro / Movimento C/C 

 Adicionado campo Complemento nas opções do filtro. 

 Corrigido valores de exibição de alguns campos do detalhe. 

 

• Fiscal / Notas Fiscais Emitidas 

 Corrigido erro na alteração da data de emissão de notas fiscais pré-digitadas. 

 Alterado intervalo permitido para alteração da data de emissão das notas fiscais pré-

digitadas para qualquer dia dentro do período de faturamento do documento. 

 

• Fiscal / Notas Fiscais Recebidas 

 Corrigido erro no cadastro de itens quando o valor do ICMS informado é referente à 

base de cálculo reduzida. 

 

• Utilitários / Reenvio de E-mail de Faturamento 

 Corrigido erro na localização de documentos para o reenvio de e-mail. A informação 

do campo Usuário estava sendo ignorada pelo filtro. 

 

• Utilitários / Tarefas 

 Corrigido erro na edição dos detalhes das tarefas, onde o conteúdo ficava com “\n”. 

 

 

Central do Assinante 

• Finanças / Histórico de Pagamentos 

 Corrigido erro na impressão de faturas de serviço. 

 


